
УЛИКС ЏЕЈМСA ЏОЈСA: ПАКАО, ЧИСТИЛИШТЕ, 
РАЈ У „ЛУТАЈУЋИМ СТЕНАМА”

Фо кус де се те епи зо де Улик са, озна че не у хо ме ров ском кон тек сту као „Лу та ју ће 
сте не”, чи не ло ка ци је, ме ста и про сто ри, а уну тар њих по кре ти љу ди или обје ка та, пре 
све га у окви ри ма Да бли на. У цен тру па жње је ужур ба ни град пред ста вљен ко лек ти-
вом сво јих гра ђа на, док су по је ди нач ни ли ко ви мар ги на ли зо ва ни. За раз ли ку од прет-
ход не, „ста тич не” епи зо де ко ја се од и гра ва у На ци о нал ној би бли о те ци, ова епи зо да 
на из глед не зах те ва ду бо ко ум на ни ти су ви ше до ми шља та ту ма че ња и при сту пе, као 
што је то увек слу чај кад се рас пра вља о Шек спи ру. Она као да на мер но оста је „по вр-
шин ска”, те се њом пре ци зи ра ју ло ка ли те ти ко ји се мо гу пра ти ти на ма пи Да бли на, па 
чак и пре по зна ти шет њом ули ца ма гра да са књи гом у ру ци чи тав век ка сни је. Иако 
про вин циј ски, за 1904. го ди ну ипак мо де ран град, Да блин је ов де при ка зан у де вет-
на ест ви ње та, на ста лих на раз ли чи тим ло ка ци ја ма, што умно го ме до при но си лак шој 
ви зу е ли за ци ји и ука зи ва њу на по доб но сти тек ста ко ји ма се омо гу ћа ва за ми шља ње 
гра да на ки не ма то граф ском плат ну. 

Џојс „хва та” Да блин у дис пер зив ним и на из глед слу чај но повезанim при зо ри ма. Као 
да на мер но до дат но про ши ру је оп сег не би ли об у хва тио Бак стон или Беч, „африч ку 
ми си ју” је зу и та (ко ји су се оку пи ли око ве ли ког де ла), све до не сре ће бро да Ге не рал 
Сло кам, по то ну лог у ре ку Хад сон, уз снис хо дљи ва про ми шља ња да Аме ри ка у ства ри 
пред ста вља „шљам свих на ро да, укљу чу ју ћи и наш” (Ulysses 10.735, U 257).1 Чак и па на-
ма ше шир бу ди асо ци ја ци је на да ле ке про сто ре. Под стак ну ти смо да по гле да мо на 
„зве зде и ко ме те на не бу: Ве ли ки ме двед и Хер кул и змај и шта ти ја знам”, укљу чу ју ћи 
и „Млеч ни пут” (U 10.567; U 253). Зна чај но је за па зи ти да је чак и у пар ти ји ша ха, ко ја 
за ви си од про пи са них кре та ња фи гу ра у окви ру огра ни че ног про сто ра, бе ли ло вац 
(bis hop) пре ве ден (tran sla ted) (U 10.1050, U 266). Да кле, чак и во ка бу лар упи ја про стор но 
зна че ње: тер мин „пре ве ден” ов де се ко ри сти у свом ори ги нал ном сми слу „као пре не-
сен пре ко, по ме рен”. Би ску пи, као што је то уоби ча је но, ка да се „пре ве ду”, пре ла зе у 
дру га се ди шта. За кљу чу је се да на свим по љи ма оби лу ју про стор, пре ме шта ње и по крет.

1 На по ме на пре во ди о ца: Све ци ти ра не стра ни це да те су у па рен те за ма пре ма Га бле ро вом 
из да њу Улик са ко је је аутор ра да ко ри стио у ори ги на лу. Ка ко Сен све до чи, у пи та њу је нај бо-
ље из да ње за све про у ча ва о це Џој са: Ja mes Joyce’s Ulysses, Cri ti cal and Synop tic Edi tion, ур. Hans 
Wal ter Ga bler, Wol fhard Step pe и Cla us Mel chi or, New York, Ran dom Ho u se, 1984. Се но ви ци та ти 
се иш чи та ва ју на сле де ћи на чин: „U 10.567: Уликс, 10 епи зо да, 567. ред.” Наш пред вод ци ти ра-
них оде ља ка дат је пре ма: Џејмс Џојс, Уликс, пре вод, ко мен та ри и по го вор Зо ран Па у но вић, 
Бе о град: Ге о по е ти ка, 2008, осим ако ни је дру га чи је на зна че но. Дру го обе леж је у па рен те зи 
(нпр. U 267) озна ча ва број стра не на ве де ног из да ња срп ског пре во да Улик са.
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Чак и они што не хо да ју ви ше по зе мљи има ју по себ на пре би ва ли шта. У до ми нан-
те хри шћан ске тра ди ци је, ко ја про жи ма Џој со ва де ла и до сти же им пре сив ни вр ху нац 
у про по ве ди о па кле ној ва три из тре ћег по гла вља Пор тре та умет ни ка у мла до сти, 
спа да опре де ље ње из ме ђу опо зи ци ја ка кве су рај и па као, док чи сти ли ште, као при-
вре ме но од ре ди ште, за у зи ма ме сто из ме ђу, про стор у ко јем се че ка. Ти „дру ги све то-
ви” по ја вљу ју се и у овој епи зо ди Улик са, што за вре ђу је ба рем кра так ко мен тар.

Из ван за пад не тра ди ци је, аме рич ки Ин ди јан ци су сма тра ли да по сле све га по сто-
ји ве се ли је ме сто, „бо га то ло ви ште”, где се на ста вља по тра га за зе маљ ским за до вољ-
стви ма. Хејнс, го во ре ћи Ба ку Ма ли ге ну у ка фи ћу, ко ри сти фи гу ра тив но сле де ћу фра-
зу: „Шек спир је бо га то ло ви ште за све умо ве ко ји су ма ло из гу би ли рав но те жу” (U 
10.1061, U 267).

У епи зо ди ко ја овој прет хо ди, у На ци о нал ној би бли о те ци у Да бли ну, Сти вен Де да-
лус, чи је „те ло” мо же да се ви ди док „гу би сво ју рав но те жу”, пред ста вља у ства ри 
лов ца за пи та њи ма и мо ти ва ци ја ма, ма да мо жда не у пре те ра но срећ ном рас по ло же-
њу и ви ше под при ну дом (што је та ко ђе Хеј нсо ва по ен та). Ка ко се уви ђа, „ло вач ки 
из ра зи” има ју ве зе и са Шек спи ром, у шта смо се уве ри ли у де ве том по гла вљу, у На-
ци о нал ној би бли о те ци (U 9.583, U 215).

Бак Ма ли ген на ста вља сво јом на по ме ном о Сти ве ну Де да лу су и ње го вом ка то лич-
ком је зу ит ском обра зо ва њу: „- За ве ли су му ум на стран пу ти цу – ре че он – ви зи ја ма 
па кла” (U 10.1072, U 267). Прет ход на фор му ла ци ја сва ка ко да ду гу је не што Јеј тсу: „Ње-
на не во ља је од ве ла њен ум стран пу ти цом.”2

Чи та о ци ма Пор тре та умет ни ка у мла до сти по зна то је ко ли ко су ви зи је па кла 
оста ви ле сна жан ути сак на Сти ве на у ње го вој мла до сти. Бе се да о па клу не про пор ци-
о нал но за у зи ма цен трал ни део овог ро ма на. Пре у зе та је из кла сич ног је зу ит ског ко-
ма да Па као отво рен за хри шћа не Ђо ва ни ја Пје тра Пи на мон ти ја (Hell Ope ned to Chri sti-
ans, Gi o van ni Pi e tro Pi na mon ti). Овај на слов, бла го при ла го ђен, ве ро ват но је по стао 
фра за у функ ци ји ин тен зи фи ка то ра ко ју ко ри сти град ски пи сар Џи ми Хен ри, ка да се 
жа ли: „Пра ви је крш и лом на стао” (U 10.1005, U 265).3 Он је огор чен, јер су чла но ви 
Град ске скуп шти не углав ном од сут ни, ни су та мо где се оче ку ју или где би тре ба ло да 
бу ду, што је стал на те ма у „Лу та ју ћим сте на ма”. У ства ри, осо ба ко ја је „пре ве ла” лов ца 
у ша ху за пра во је је дан од оних од сут них чла но ва ко ји не до ста ју на са стан ку Град ске 
скуп шти не.

Хејнс на ста вља да из ве шта ва о „за ни мљи вој по ен ти” ко ју је ис та као „про фе сор 
По кор ни из Бе ча”: „У ста ро ир ским ми то ви ма не мо же да се на ђе ни нај ма њи траг па кла 
(...) Ту као да не до ста је мо рал на иде ја, оно осе ћа ње суд би не, пра вед не од ма зде” (U 
10.1082, U 267). Ју ли је По кор ни је об ја вио ове ста во ве и Џојс је на њих мо гао на и ћи у 
јед ном од ње го вих чла на ка, као што су „Би се ри ир ске књи жев но сти” из 1917. го ди не 

2 Упо ре ди ти у ори ги на лу: “They dro ve his wits astray, he said, by vi sion of hell” (U 10.1072) и 
“Her tro u ble has put her wits astray” (Yeats). Сен ука зу је да је овај дру ги сег мент из Јеј тсо ве дра-
ме упу ћен ста ри ци (за из вор у Се но вом тек сту ви де ти Cat hleen ni Ho u li han. Col lec ted Plays of W. 
B. Yeats, Lon don: Mac mil lan, 1952, 82).
3 “Hell open to Chri sti ans they we re ha ving…” (U 10.1005).
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у Цен трал ној би бли о те ци у Ци ри ху.4 Али Џојс је на мер но пре ме стио Ју ли ја По кор ни-
ја ка ко би га укло пио у Блум сдеј. Го ди не 1904. По кор ни је имао тек се дам на ест го ди на, 
био пот пу но не по знат, што ће оста ти још ду го пре не го што по ста не по пу ла ран као 
је дан од нај и стак ну ти јих келт ских фи ло ло га. У том сми слу, за ни мљи во је да од мах 
на кон рас пра ве о По кор ни је вим по гле ди ма, Ма ли ген кроз смех от кри ва јед ну од Сти-
ве но вих ам би ци ја или хва ли са во сти, а то је да ће он „на пи са ти не што кроз де сет го-
ди на” (U 10.1089, U 267). Ово пред ви ђа ње је за пра во при ме њи во на твор ца Сти ве на 
Де да лу са: Џојс је обе ле жио као по че так пи са ња Улик са 1914. го ди ну, хо ме ров ских 
де сет го ди на по сле 1904. го ди не, као што то по след ња стра на сва ког из да ња и при-
ка зу је: Трст–Ци рих–Па риз, 1914-1921. 

Ин три гант но је то да је ова ко угра ђе но пред ви ђа ње по зи ци о ни ра но упо ре до уз 
не сум њи ве ана хро ни зме, као ма ни фе ста ци ја ауто ро ве мај сто ри је. „Лу та ју ће сте не”, 
као и Уликс уоп ште, са сво јим мно го број ним гре шка ма пер цеп ци је и спе ку ла ци ја ма, 
по себ но на сто ји да под ри је по ве ре ње у по у зда ност. Ли ко ви (или аутор) гре ше, а по-
гре шна је и иден ти фи ка ци ја ме ста. Нај о чи глед ни ји при мер је по гре шно име јед ног од 
два ка на ла у Да бли ну: оно што се у одељ ку на зи ва „код мо ста Ро јал Ка нал” за пра во је 
„Гранд ка нал” (U10.1273, U 272).5

Јед но од мно гих спо ред них пи та ња у Улик су је сте ка ко је мо гу ће да су не ка да зна-
чај ни, бре ме ни ти пој мо ви из гу би ли свој искон ски ути цај. У хо ме ров ској и хри шћан ској 
кул ту ри бла го слов, кле тва и ху ље ње би ли су пре суд на обе леж ја бо го ва или љу ди. 
Са да су по ста ли обич на стал на ме ста у го во ру и при чи, углав ном за по сти за ње до дат-
них ефе ка та и че сто је два при мет ни. Ово је по себ но уоч љи во у два на е стој епи зо ди 
(„Ки клоп”), у ко јој се на ла зи до ста су штин ски не е фи ка сног кле ве та ња и ху ље ња ко је 
тек бо ји од ре ђе не ак ци је, са вр ло сло бод ним раз ба ци ва њем не ка да та бу и зи ра не ре-
чи „кр вав”. И у по гла вљу „Лу та ју ће сте не” кле тве има ју свој удео, као и не ко ли ко за-
лу та лих по ја ва при де ва „кр вав”.

„Па као” је си шао у свет и пре о ри јен ти сао се у пу ки уз вик („...до ђа во ла... прек си ноћ... 
и би ла је стра шна про ма ја...”, U 10.460; U250).6 Њи ме се обез бе ђу је емо ци о нал ни на-
гла сак, а у јед ном тре нут ку, код мла дог Па три ка Диг на ма (ко ји за де вој ку ко ри сти реч 
„цве та” као еуфе ми зам од „кр ва ри”), по ве зан је са ка зном: то је „јед на од фу фи ца слич-
на они ма у ку ти ја ма ци га ра ко је пу ши Сто ер, јед ном га је ње гов ста ри пре био као 
мач ку кад га је ухва тио” (U 10.1142, U 269).7

На су прот ном кра ју ска ле, Ли ни хан ко ри сти реч „па као” у по зи тив ном кон тек сту у 
сми слу хва ли са ња по во дом ла ких так тил них по ве за но сти са Мо ли Блум у ноћ ној во-
жњи (ка да је Блум по ка зи вао не бе ска са зве жђа): „Сва ки пут кад би та глу па ва ко ла 

4 Irische Blätter, 1, 1917, 343. Сее Ó Doc har ta igh, “The So ur ce of Hell: Pro fes sor Po korny of Vi en na 
in Ulysses”, JJQ 41. бр 4 (ле то 2004, 825-9).
5 “Wan de ring Rocks”, Cli ve Hart, ур. Cli ve Hart and Da vid Hayman, Ja mes Joyce’s Ulysses: Cri ti cal 
Es says. Ber ke ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1974, 181-216. 
6 “and the re was a hell of a lot of dra ught” (U 10.460).
7 “One of them mots that do be in the pac kets of fags Sto er smo kes that his old fel low wel ted hell 
out of him for one ti me he fo und out” (U 10.142).
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по ско чи ла, она би се сру чи ла на ме не. Ужи ван ци ја! А до бре су јој би ле, бог је њен. Ево 
ова кве” (U 10.559, U 253).8

Ово чи ни бо жи ји бла го слов вр ло бли ским „па кле ном ужит ку”, фра зи ко ја зву чи 
као де ли мич но из об ли чен кон траст ко ји је Сти вен увео у ди ску си ју о Шек спи ру, ка да 
је су прот ста вио све ден бор гов ски по јам за „чи ста за до вољ ства брач не љу ба ви” „пр ља-
вим стра сти ма кур вар ског љу ба ка ња” (U 9.631, U 217). При дев „пр љав” ја вља се ви ше 
од де сет пу та у III по гла вљу Пор тре та умет ни ка у мла до сти, и нај че шће је по ве зан са 
про по ве да њем. Ов де, у „Лу та ју ћим сте на ма”, Сти вен Де да лус ко ри сти при дев „пр љав” 
за за ми шље ну, па кле ну сце ну где же на „пле ше у пр ља вој тми ни”. Иако би ра зум ски 
мо гла да бу де оце ње на као по гре шно схва ће на ша ла, он се при се ћа: „Та мо где су па ли 
ар хан ђе ли по ба ца ли зве зде са сво јих че ла” (U 10.806, U 259). Ис так ну ти ар хан ђел, пао 
с не ба, по стао је принц па кла и да ље по ку ша ва да иза зо ве пу стош на Зе мљи.

У дру гој сце ни мла ди го спо дин Па трик Диг нам по зна је до вољ но ка то лич ку док-
три ну да се на да да је ње гов мр тав отац „са да у чи сти ли шту, по што се у су бо ту ис по-
ве дио код оца Кон ро ја” (U 10.1174, U 270). Ме сто на ко јем се на ла зи отац пре ме шта се 
дру где ка да Си мон Де да лус сре ће сво ју ћер ку Ди ли из ван аук ци о нар ског пред у зе ћа 
и обез бе ђу је јој не што фи нан сиј ске по мо ћи. Ње го ва ћер ка Бу ди код ку ће мо же да на ђе 
оправ да ње у од но су на ње га, „оца на шег ко ји ни је на не бе си ма” (U 10.291, U 245), ка да 
ње но бла го бо го ху ље ње иза зи ва шок у до ма ћин ству. Отац ни је ни код ку ће, ни на 
не бу; а сву да је сло бод ни ји са ху ље њи ма не го са по др жа ва њем сво јих ћер ки: „– Ма, да 
се но сиш у враж ју ма тер” (U 10.690, U 256).

Отац Кон ми, је зу ит ски ста ре ши на са мо ста на, ко ме је по све ћен пр ви део по гла вља, 
за бри нут је где бо ра ве не срећ ни не зна бо шци „...ми ли о ни цр них и му лат ских и жу тих 
ду ша ко је ни су при ми ле бла го слов кр ста, кад им се као ло пов у но ћи при шу њао суд-
њи час” (уз гред но по зајм ље не бо је име ни ци „ду ша”): „Она књи га бел гиј ског је зу и те, 
Le Nom bre des Élus, чи ни ла се оцу Ком ни ју са свим ра зло жном. Бе ху то ми ли о ни људ ских 
ду ша ко је је Бог ство рио пре ма сво ме ли ку а ко ји ма ве ра ни је (Д. В.) би ла при не та. Али 
то бе ху бож је ду ше, од Бо га ство ре не. Отац Ком ни је сма трао да би би ло ште та да све 
оне тек та ко не ста ну, да се стра ће улу до, мо гло би се ре ћи” (U 10.145; U 241). У на ве де-
ној књи зи Le Nom bre des Élus бел гиј ски све ште ник отац А. Ка сте лан, С. Ј. из ра зио је 
на ду за не кр ште не људ ске ду ше, али је те ма оста ла кон тро верз на, што до во ди оца 
Ком ни ја до по ми сли на „не сно сну не мо гућ ност су здр жа ва ња, ко ја је ипак по треб на 
за одр жа ње људ ске ра се на зе мљи, и о пу те ви ма Го спод њим, ко ји ни су на ши пу те ви” 
(U 10.150, U 242).

Сти вен Де да лус ће ка сни је ука за ти и на одговарајућe ме ђу про сто ре, лимб и чи сти-
ли ште: „И де те и мај ка сад сла ве сво га ство ри те ља, јед но у тми ни лим ба, дру го у ог њу 
чи сти ли шта” (U 14.224, U 404). Ово је већ по сто ја ло у јед ној ре фе рен ци на Шек спи ра: 
„Ко је тај дух из lim bo par tum, што се вра ћа у свет ко ји га је за бо ра вио” (U 9.150, He nry 
VI II, 5.4.67, U 201). У дра ми овај жар гон ски из раз од но си се на за твор, али је тер мин из ве-
ден из де фи ни ци је лим ба (ру ба): „ме сто на ру бу или пе ри фе ри ји па кла у ко ме се на-

8 “Every jolt the bloody car ga ve I had her bum ping up aga inst me. Hell’s de lights! She has a fi ne 
pa ir, God bless her. Li ke that” (U 10.559).
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ла зе они ко ји су умр ли пре Хри ста и ко ји ће би ти та мо за др жа ни док Го спод не вас кр сне 
из мр твих. Оно та ко ђе озна ча ва и ме сто (за ко је се прет по ста вља да је ис под зе мље, на 
пе ри фе ри ји па кла) ко је на ста њу ју одој чад што уми ру у пра ро ди тељ ском гре ху.”9

 „Људ ска ра са на зе мљи”, ка ко пам ти отац Кон ми, има ма ло ве зе са оним што Ли-
ни хан, струч њак за коњ ске тр ке у ре зи ден ци ји, из ве шта ва: „На ле тео сам ту уну тра на 
Бан та ма Лај но са. Он ће уло жи ти па ре на не ка квог ко ња ко га му је не ко ти по вао, а 
ко ји не ма ни трун ке шан се” (U10.519, U 252).10 Слу чај на ве за мо же би ти на пра вље на 
или из ми шље на. Коњ о ко јем се го во ри, као о „От пат ку”, су прот но свим оче ки ва њи ма, 
на кра ју до би ја шан су и, у ства ри, на су прот свим мо гућ но сти ма, осва ја тр ку. Џојс по-
ве зу је име (ре ал ног) ко ња са от пат ком, лет ком, ко ји Блум ба ца, а овај уоч љи во про-
ми че кроз епи зо ду и по ја вљу је се у три одво је на до га ђа ја, са по ру ком да „до ла зи 
Или ја” (U 10.294, 754, 1096; U 245, 258, 268). То мо же да бу де и по сред на бо жан ска по моћ, 
за про ро ка Или ју ко ји се ваз но си на не бо у ко чи ји (Дру га књи га о Кра ље ви ма 2:11-2), 
апо те о за ко ја је ско ро из јед на че на код Блу ма у   по след њој па ро ди ји „Ки кло па”, ка да 
је ви ђен ка ко се „...кроз че те ан ђе ла” уз ди же „оза рен све тло шћу не бе ском”, да би се на-
гло сни зио зе маљ ским „...из над До но хју о ве рад ње у ули ци Литл Грин, као да је ло па том 
хит нут увис ” (U 12.1910, U 363).

 Епи зо да „Лу та ју ће сте не” углав ном се од ви ја у хо ри зон тал ној рав ни и ба ви се ло-
ги сти ком кре та ња са јед ног ме ста на дру го, ка ко је ов де ис так ну то, су ге ри шу ћи има-
ги нар не ло ка ци је као део вер ске кон вен ци је. Епи зо да три ви ја ли зу је ства ри. Под зе мље 
би мо гло да се на слу ти и у под ви гу То ма Рош фо ра, спа си о ца чо ве ка за гла вље ног у 
ка на ли за ци ји: „Је дан од та квих шах то ва, узан као цев га со во да, и ту се је дан не срећ ник 
за гла вио и на по ла угу шио од ка на ли за ци о них ис па ре ња. Но Том Рош фор ти си ђе до-
ле, у џо кеј ском ка пу ти ћу и с пу ном опре мом, опа сан ко ноп цем. И бог те твој, он ти 
об мо та не срећ ни ка ко ноп цем па их обо ји цу из ву ко ше” (U 10.502, U 251),11 чи ме се 
за зи ва до њи свет у од но су на зе мљу, у ко јем су из ра зи „бог те твој” (and be dam ned) и 
„не срећ ник” (the po or de vil) упо тре бље ни у од го ва ра ју ћем од но су .

Па као, чи сти ли ште и рај ис так ну ти су ме ђу ви ше уоби ча је них ло ка ци ја у „Лу та ју ћим 
сте на ма”, чи ме не ми нов но алу ди ра ју на три де ла Бо жан стве не ко ме ди је, ко ја је мо гу-
ћи па лимп сест и ин тер тек сту ал ни од јек овог по гла вља Улик са.

(С ен гле ског пре ве ла Ми на Ђу рић)

9 A Cat ho lic Dic ti o nary, Wil li am E. Ad dis и Tho mas Ar nold (ур.), Lon don: Ke gan Paul, 1903, пр во из-
да ње 1899, стр. 564.
10 “Man’s ra ce on earth” и “I knoc ked aga inst Ban tam Lyons in the re go ing to back a bloody hor se 
so me o ne ga ve him that hasn’t an earthly” (U 10.519).
11 “One of tho se man ho les li ke a bloody ga spi pe and the re was the po or de vil stuck down in it, 
half cho ked with se wer gas. Down went Tom Roc hford anyhow, bo oky’s vest and all, with the ro pe 
ro und him. And be dam ned but he got the ro pe ro und the po or de vil and the two we re ha u led up” 
(U 10.502).




